
కావ్య ప్రయోజనాలు 
ఉపన్యాసకుడు 

డా.రామక పాండురాంగ శరమ 



• పర యోజనాం లేనిది ఎవరై న్య ఏ పనై న్య చేసా్తరా? 

•  పర యోజనమనుదిిశా న మాందోపి పర వరా తే  

 

• మరి కావాపర యోజన మనేది కవికా? పఠకునికా?  

•  ఇది్రికీనూ…. 
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కావ్యయనికి ప్రయోజనం ఉంటందా? 



1. కావాాం సద్ ద్ృషా్టఽద్ృషా్టరథ ాం ప్రర తికీరిా హేతుత్వాత్। 

     - వామనుడు, కావాాలాంకారసూత్ర వృతిా ిః 

   (కీరిా ాం సారగ ఫలాం పర హిః ఆసాంస్తరాం విపశ్చిత్ిః। - తౌత్భటాా్ట్ , కావాసారూపాం) 

    (కావాాంవలల  ప్రర తి,కీరిా  కలుగడాంవలల  ద్ృషా్,అద్ృషా్ ఫలాలు లభిసా్తయి) 

2. చతురారగ  ఫలపర పిా ిః సుఖా ద్లపధియామపి।  

  కావాాదేవ యత్ స్తా న త్త్్ారూపాం నిరూపాతే॥ - విశాన్యథుడు, స్తహిత్ాద్రపణమ్ 

     (అలపబుద్ధు లకు కూడా సులువుగా చతురారగ ఫలపర పిా  కలుగుతుాంది) 
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కావ్యప్రయోజనాలు 



3.  ధరామరథ  కామమోక్షేషు వై చణాాం కలాసు చ। 

 కరోతి కీరిా ాం ప్రర తిాం చ స్తధుకావానిషేవణమ్(నిబాంధనమ్)  

  (మాంచి కావాానిి రాయడాం/చద్వడాం వలల  ధరామరథ కామమోక్షాల్లల , కళలయాంద్ధ పాండిత్వానిి, 

కీరిా ని,ప్రర తిని కలిగిసాుాంది)                                                   - భామహడు, కావాాలాంకారిః. 

4.    కావాాం యశస్తఽరథ కృతే వావహారవిదే శ్చవేత్రక్షత్యే। 

         సద్ాిః పరనిరాృత్యే కాాంత్వసమ్మమత్త్యోపదేశయుజే॥ మమమట్ట్డు, కావాపర కాశిః 

       ( కావాాం వలల  యశసు్,సాంపద్,వావహారజా్ఞనాం, అమాంగళన్యశాం, సద్ాిః రస్తనాంద్ాం, 
కాాంత్వసమ్మమత్మై న  ఉపదేశము కలుగుత్వయి.) 
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5. యద్ వేదాత్ పర భుసమ్మమత్వద్ధిగత్ాం శబిపర ధాన్యత్ చిరాం 

 యచ్చిరథ పర వణాత్ పురాణవచన్య దిషా్ాం సుహృత్్మ్మమత్వత్। 

 కాాంత్వ సమ్మమత్త్యా యయా సరసత్వ మాస్తద్ా కావాశ్చర యా 

 కరా వేా కుతికీ బుధో విరచిత్ సా స్ై మ సపృహాాం కురమహే ॥  (విదాాన్యథుడు, పర త్వపరుద్రర యాం) 

6. వేద్ాంబుల్ నృపశాసనాంబులు; సుహృద్ విజా్ఞపనాంబుల్ పురా 

 ణాది గర ాంథము; లాంగన్యజన విలాస్తలాప లీలాసమ 

 పర ద్ధరాావములౌర కావాములు కరా వ్యాపదేశక్రర యా  

 వాద్ పర క్రర యనని కావామహిమల్ వరిణ ాంపగా శకామే.(భటా్ట్మూరిా , కావాాలాంకారసాంగర హాం) 
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వేదాలు శబిపర ధాన్యలు పర భుసమ్మమత్వలు 

పురాణాద్ధలు అరథ పర ధాన్యలు మ్మత్ర సమ్మమత్వలు 

కావాాలు రసపర ధాన్యలు (సరసములు) కాాంత్వసమ్మమత్వలు 
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ఉప్దేశము… 



1. ధరమాం 6. ప్రర తి 

2. అరథ ాం 7. వావహారజా్ఞనాం 

3. కామాం 8. శ్చవేత్రక్షతి 

4. మోక్షాం 9.  సద్ాిః పరనిరాృతి 

5. కీరిా  10. కాాంత్వసమ్మమతోపదేశాం 
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1. ధరమాం :-    కావాగత్ భగవత్ సా్తత్వర ద్ధలవలల , ధరమ పర బోధాం వలల …. 

2.  అరథ ాం :-    ధావకాది కవులకు శ్రర హరాాద్ధల వలన … 

3.  కామాం :- అరథ  లాభాంవలల  కోరికలు నరవేరుట 

4.  మోక్షాం :- ధరమ సిదిు వలల  మోక్ష సిదిు  

5.  కీరిా  :-        కాళిదాస్తద్ధలకు కీరిా  కలిగిాంది 

6.  ప్రర తి :-        ఆనాంద్ాం కలుగుతుాంది 
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7.    వావహారజా్ఞనాం :- విషుణ శరమ కథలవలల  రాకుమారులకు విశేష్మై న జా్ఞనాం 
కలిగిాంది. 

8. శ్చవేత్రక్షతి :-  మయూరకవిక్ర సూరాశత్క రచనవలల  సూరాానుగర హాం, 
న్యరాయణభటాతిరీ కవిక్ర న్యరాయణీయాం రచనవలల  ఆరోగాాం చేకూరిాంది. 

9.  సద్ాిః పరనిరాృతి :- వాంటనే రస్తనాంద్ాం కలుగుతుాంది. 

10.  కాాంత్వసమ్మమతోపదేశాం :- కాాంతోపదేశాంలా ఆనాంద్ాంగా ధరమమారగ ాంల్ల      
పెడుతుాంది.  
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 డా. రామక పాండురాంగ శరమ 

 

http://academy.teluguthesis.com/ 

సమరపణ 
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ధనయవ్యదాలతో …. 
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